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Op het eerste gezicht leek
er niks aan de hand. Maar
voor de gemeente Hilver-
sum zou de nasleep van die
dag nog voor veel beroering
zorgen. Reden daarvoor was
op de achtergrond de ‘neu-
traliteitspolitiek’ van het ka-
binet Colijn. Een neutraliteit
die niet alleen het Duitsland
van Hitler betrof, maar ook de
in 1936 uitgebroken Spaanse
burgeroorlog. Waartoe dat laat-
ste kon leiden, was al gebleken
toen in december 1937 de minis-
ter van binnenlandse zaken H.
van Boeyen (CHU) een collecte
van de sociaaldemocratische vrou-
wenbond van Grouw verbood, die
was bestemd voor een vakantie van
Spaanse oorlogsslachtoffertjes in
Zuid-Frankrijk. Dat zelfs dát in het
oervoorzichtige Nederland van toen

Overbezorgde burgemeester Lambooy 

bewaakt de neutraliteit
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‘zonder geraasmakende 
middelen’

Renso van Bergen en Jos De Ley

Wat mocht er wel en wat niet? In ieder geval mocht een heleboel

niet toen op zondag 17 juli 1938 de commissie ‘Hulp aan

Spanje’ een Landdag hield op het Gemeentelijk Sportpark aan

de Soestdijkerstraatweg. De manifestatie gold als afsluiting

van de enige maanden eerder ingezette actie ten bate van slacht-

offers van de Spaanse Burgeroorlog. Het verzoek voor het hou-

den van de Landdag kwam van Alfred Sauer uit de Prof.

Poelsstraat1, werkzaam bij het gemeentelijk abattoir. Wat

Sauer en de zijnen voor die dag op de been wilden brengen was

niet mis. Voornamelijk uit Amsterdam werden drieduizend fiet-

sers verwacht en vijfhonderd treinreizigers. Tegelijkertijd zouden

in een jeugdkamp in Blaricum tussen de zeven- en achthonderd

jongeren hun tenten opslaan, die de volgende dag met begelei-

dende muziek naar het Sportpark moesten wandelen. Dat was

nog maar een deel van het totale aantal deelnemers, dat door

de politie op tienduizend werd geschat. 
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al niet mocht, maakt duidelijk dat de politiek van de re-
gering Colijn weinig speelruimte bood. Het besluit van
Van Boeyen (de man die in ‘37 al een commissie instelde
voor de invoering van televisie in ons land) was bekend
bij het Hilversumse gemeentebestuur.
Op welk moment de commissie ‘Hulp aan Spanje’ toe-
stemming van de gemeente kreeg om een Landdag op het
Sportpark te houden is niet goed te achterhalen. Maar het
lijkt erop dat de toestemming door de verantwoordelijke
wethouder - naar alle waarschijnlijkheid David L. Lopes
Dias2 - zonder veel problemen is verstrekt. Uit niets blijkt
namelijk dat de commissie er hard aan heeft moeten trek-
ken om de toestemming binnen te halen. 

Meer dan koekhappen
De scepsis bij burgemeester en wethouders nam echter
toe, nadat het college op 9 juli een brief had ontvangen
van politiecommissaris G.D.J. Vrijdag, die uitvoerig het
programma van de dag schetste. Dat betrof heel wat:
(neutrale) toespraken, een handbal- en voetbalwedstrijd,
defilé van de deelnemers aan het in Blaricum te houden
jongerenkamp, ballonnen oplaten, koekhappen, sjoel-
bakken, een motorbehendigheidswedstrijd, wielrennen
(De Adelaar) en nog zo het een en ander. Tegen het mo-
torgedoe maakte de politiecommissaris vanwege de vei-
ligheid bezwaren, hij vond met name de afzetting voor
zo’n evenement onvoldoende. Ook maakte Vrijdag mel-
ding van een te houden geldinzameling. Maar omdat als
doel daarvoor alleen was opgegeven ‘de Spaanse rege-
ring’, zoodat hier niet bekend is kunnen worden of deze gelden zul-
len worden aangewend voor oorlogsdoeleinden, dan wel voor
leeniging van den nood der oorlogsslachtoffers, adviseerde hij de
gemeente dit af te wijzen. 
Meer duidelijkheid over de collecte gaf de Spanje-com-

Folder Spanjedag Hilversum
Minister van binnenlandse zaken Van Boeyen 



missie al twee dagen later. Zij schreef dat de opbrengst
was bestemd voor de aanschaf van een (derde, red.) am-
bulance ten behoeve van slachtoffers van de Spaanse Bur-
geroorlog. De wagen zou ter bezichtiging op het
sportparkterrein worden opgesteld. Op het gemeente-
huis schrok men duidelijk van de voorgenomen actieve
propaganda en het demonstratieve karakter van de bijeen-
komst en er werd meteen aan de rem getrokken. De voor-
genomen optocht mocht niet, en zeker niet met muziek,
het oplaten van ballonnen ook niet, de collecte kon even-
min doorgaan en ook van de motorwedstrijd moest wor-
den afgezien. 
Maar op 14 juli, nadat de gemeente nader overleg had
gehad met de commissie Hulp aan Spanje, werden de
eisen iets versoepeld. Zo liet zij de commissie weten dat
de motorbehendigheidswedstrijd mocht doorgaan, de
ballonnen wel de lucht in konden (maar dan wel zonder
opschrift) en het de fietsers was vergund vlaggetjes mee
te voeren met het opschrift ‘Helpt Spanje’.  Echter het op-
trekken onder muziek of met emblemen, doeken enz. met inbe-
grip van gezang, geraasmakende middelen en het houden van
spreekkoren was nog steeds uit den boze. Alles wat een een-
zijdig propagandistisch karakter voor een van de twee in Spanje
strijdende partijen kan dragen, moet geheel worden vermeden.
Hetgeen wordt ondernomen en gezegd mag slechts strekken tot op-
wekking van liefdadigheid ten behoeve van de lijdende bevolking.

Wat ook absoluut niet door de beugel kon, was de voor-
genomen collecte. 
Dat het gemeentebestuur toch behoorlijk met de zaak in
z’n maag zat, blijkt uit het slot van de brief die was on-
dertekend door burgemeester J.M.J.H. Lambooy en se-
cretaris G.G. Pekelharing.  Naar wij vertrouwen, zal U uit
het onderhoud met den Burgemeester duidelijk zijn geworden voor
welke moeilijkheden wij ons door Uw aanvraag geplaatst zien.
Wij moeten er op kunnen vertrouwen, dat U er alles op zult rich-
ten om deze zoo gering mogelijk te doen zijn en dat Uwerzijds ten
volle zal worden meegewerkt, om ongewenschte gevolgen te voor-
komen. 

Rechercherapport
Op 18 juli, de maandag na de Landdag, schreef recher-
cheur D.  Reeden een uitvoerig rapport voor zijn chef,
hoofdcommissaris Vrijdag. Naar zijn schatting waren er
ongeveer vijfduizend deelnemers (in de pers worden ge-
tallen van zeven- tot achtduizend genoemd, red.), van wie
het merendeel op de fiets uit Amsterdam was gekomen.
Veel aandacht had de rechercheur in zijn rapport voor de
redevoeringen. Dat waren er vijf, de inleider ds. A. van
der Heide (SDAP-lid Tweede Kamer)3 meegerekend. Eer-
ste spreker was het Tweede Kamerlid voor de SDAP, prof.
J. van Gelderen4.  Uit het citaat dat Reeden optekende,
moge blijken dat de hoogleraar niet van zins was zijn me-
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Wethouder David Lopes Dias sprak de jeugd 
toe in Blaricum

Politiecommissaris Vrijdag zag de bui hangen 
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Brief van politiecommissaris Vrijdag aan b en w Hilversum over de geplande meeting op het Sportpark
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ning over de neutraliteitspolitiek van de Nederlandse re-
gering te verhullen. Hier staat de vrije mens tegen de duistere
machten in Europa, die het vrije volk in Spanje ten onder willen
brengen. Hier gaat het tegen het wereldoffensief der fascistische
massa, tegen de strijd regen de democratie(...) En daarom is naar
onze mening het antwoord van de Nederlandse regering niet goed
als het zich neutraal stelt.  
Van spreekster A.A. (Lie) Heijnen5, voorzitster van het
Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme, vermeldde
Reeden eerst dat zij gescheiden was van S. Tillema. Zij

zou bekend staan als een zeer scherp woordvoerder op politieke
vergaderingen. Mevrouw Heijnen zei onder meer: Wij wor-
den hier openlijk verhinderd voor het geven van onze gift voor het
door ons gekozen doel. En dan willen we, evenals het volk in
Spanje, opkomen tegen deze fascistische invloeden. Hoewel het
niet met zoveel woorden door de spreekster werd gezegd,
was wel duidelijk dat de gemeente Hilversum ook een
veeg uit de pan kreeg. 
Dr. Ben Sajet 6 liet op zijn beurt weten dat op verzoek van
de plaatselijke autoriteiten het woord ‘República’ op de

Brief van ‘Hulp aan Spanje’ aan b en w Hilversum, 11 juli 1938
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tentoongestelde ambulance met wit papier was afgeplakt.
Wij willen niet verdacht worden, dat wij de schuld dragen, de Ne-
derlandsche neutraliteit in het gedrang te brengen, sprak hij. Het
slotwoord was aan ds. A.R. Rutgers7 uit Rotterdam. Hij
haalde de Tachtigjarige Oorlog erbij en benadrukte het
belang van gemeenschapszin. Maar in tegenstelling tot de
eerste drie sprekers die op  het veld enthousiaste reacties
uitlokten, werd deze toespraak volgens Reeden vooral be-
schouwd als ‘kwezelarij’.  Het verdere programma was
volgens hem goed verlopen. Alleen was er nog tegen twee

personen proces-verbaal opgemaakt vanwege overtre-
ding van de loterijwet. 
Dit verslag werd overigens opgeborgen met een potlood-
aantekening op het eerste vel dat bij een volgende gele-
genheid met de ervaring van die Spanjedag rekening
moest worden gehouden.

Lambooy in actie
Eind goed al goed dus, zou je zeggen. Iedereen na een ge-
slaagde dag weer naar huis en dat was het dan. Maar er

Brief van de gemeente Hilversum aan ‘Hulp aan Spanje’: ‘geen geraasmakende middelen’ en
‘onoverkomelijk bezwaar’ tegen de collecte
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Advertentie ‘Commissie Hulp aan Spanje’ (foto Digitaal Platform Spanjestrijders) 
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volgde nog een nasleep. Zo kreeg allereerst de commis-
sie Hulp aan Spanje een boze brief van burgemeester
Lambooy, waarin deze zich beklaagde over de inhoud van
de gehouden toespraken: dat in strijd met den aanvankelijk
gewekten indruk, enkele van de sprekers zich niet hebben beperkt tot
het houden van neutrale redevoeringen. Mocht de commissie
opnieuw bij Hilversum aankloppen dan moest, volgens
hem, rekening worden gehouden met de negatieve erva-
ring van gemeentezijde. Verder waren er vragen uit de
raad. Zo wilde raadslid D. Lammes (Communistische
Partij Holland) weten waarom de ambulance, bestemd
voor de Spaanse regering, niet door Hilversum mocht rij-
den. En ook waarom het woord ‘República’ (juist een
neutraal woord) op die ambulance onzichtbaar moest
blijven. Ook vroeg hij waarom de collecte voor de slacht-
offers werd verboden. Tot slot wilde hij weten waarom er
vier Nederlandse militairen van het manifestatieterrein
waren verwijderd.    
Zonder twijfel heeft de verantwoordelijk wethouder de
antwoorden voor de volgende zitting keurig op papier
gezet. Maar vervolgens deed burgemeester Lambooy iets
opmerkelijks. De concept-antwoorden van het college
gingen niet richting gemeenteraad, zoals gebruikelijk,
maar werden op woensdag 20 juli naar de minister van
binnenlandse zaken gestuurd. Met de vraag of de beant-

woording van het college in de pas liep met het (neutrale)
overheidsbeleid. 
Een op het eerste gezicht vreemde stap, want uit niets
bleek dat het college moeite had met de beantwoording
van die vragen. Verder legde Hilversum hiermee de ver-
antwoordelijkheid min of meer bij de minister, die er na-
tuurlijk weinig mee te maken had. Het was immers de
gemeente die de vergunning verstrekte, niet Den Haag.
Angst voor de Haagse kopstukken? Dat is niet waar-
schijnlijk, want Lambooy was in de jaren ´20 minister van
oorlog en marine geweest en na samenvoeging van beide
departementen ook minister van defensie. Aan te nemen
valt dat hij bijna nog beter moest weten hoe de Haagse
hazen liepen dan de minder ervaren Van Boeyen.

Roomser dan de paus
Op 5 augustus volgde het antwoord uit Den Haag. (Net
voor ontvangst had de gemeente een enigszins ongedul-
dige brief gestuurd naar het ministerie met de vraag waar
het antwoord bleef ). De secretaris-generaal van het mi-
nisterie schreef dat ‘Den Haag’ zich kon verenigen met
de concept-antwoorden van het college aan raadslid Lam-
mes, maar ging er verder niet inhoudelijk op in. In feite
een antwoord waarmee het college tevreden kon zijn,
maar tegelijkertijd ook weer niet. Op de keper beschouwd

Prof. Bob van Gelderen trok fel van leer tegen de 
neutraliteitspolitiek

Dominee A.R. Rutgers benadrukte het belang van
gemeenschapszin
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een nietszeggend zinnetje. 
Wel werd er aan die brief iets toegevoegd. Namelijk de in-
houd van een brief die het ministerie van buitenlandse
zaken had ontvangen van de Spaanse gezant J.M. Sem-
prún Gurrea 8 naar aanleiding van die manifestatie in Hil-
versum. De gezant somde in zijn reactie op wat er
allemaal niet in Hilversum mocht. Hieronder bijvoor-
beeld ook de verkoop van een zijns inziens objectieve bro-
chure Spanje en de vrede in Europa, geschreven door de

hertogin  d´Atholl9. Hoewel hij dit als diplomaat natuur-
lijk niet met zoveel woorden schreef, deed die opsom-
ming vermoeden dat de Spaanse gezant de gang van
zaken in Hilversum maar benepen vond. De gezant be-
klaagde zich wel duidelijk over het feit dat het woord Re-
pública op de ambulancewagen op het Sportpark-terrein
moest worden afgeplakt. Verrassend genoeg was de mi-
nister van binnenlandse zaken het hier mee eens en liet
dit vervolgens ook aan Hilversum weten. Zoo lijkt het mij

Dr. Ben Sajet en Lie Heijnen op Schiphol. Als gedelegeerden van de ‘Commissie Hulp aan Spanje’ namen zij deel
aan de herdenking van de Spaanse Burgeroorlog, december 1976 (foto Nationaal Archief )
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dat met het overplakken van het woord ‘République’ of ‘Républi-
caine’ op de Ambulance auto te ver gegaan is in het streven om
aan de gehouden bijeenkomst een zooveel mogelijk neutraal ka-
rakter te geven. De officieele naam van den Spaanschen Staat welks
vertegenwoordiger hier te lande is geaccrediteerd, is nu eenmaal

‘Republica Espanola’.
Hier heeft de gemeente zich zogezegd roomser dan de
paus getoond.
In plaats van zich eerst tot de raad te wenden, stuurde het
college ruim een week later, op 13 augustus, opnieuw een 

Burgemeester J.M.J.H. Lambooy
was uitermate bezorgd

De Spaanse gezant José
Maria Semprún Gurrea, 
geschilderd door Emílio Sala.
Hij toonde zich verbaasd over
de Hilversumse strengheid 
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brief naar Den Haag. Lambooy voelde zich kennelijk ge-
roepen de Hilversumse houding voor een tweede keer toe
te lichten. Zoals Uwe Excellentie uit het ontwerp van onze ant-
woorden heeft kunnen bemerken, is de houding, die ons college en
ook de politie, tegenover de actie van den landdag en de daarmee
samenhangende gebeurtenissen hebben ingenomen, ingegeven ge-
weest door een streven naar groote voorzichtigheid om alles wat
een eenzijdig propagandistisch karakter voor een van de twee in
Spanje strijdende partijen kon dra-
gen zoveel mogelijk te vermijden.
Waarom Lambooy het ministe-
rie nog eens omstandig en on-
gevraagd uitleg gaf is niet
duidelijk. Had  het misschien te
maken met inmiddels versche-
nen reportages in de pers? In
een aantal hiervan werd niet
verhuld dat er in Hilversum
ferme taal was gesproken. Taal
waarin die neutraliteitspolitiek
van Den Haag werd bekriti-
seerd.  

Antwoord aan Lammes
Na die brief moet de feitelijke
beantwoording aan het raads-
lid Lammes zijn gevolgd. Al
was dit misschien ook niet al te

snel. Want pas eind november, ruim drie maanden later
dus, kwamen burgemeester en wethouders terug op het
feit dat een aantal raadsleden had laten merken niet te-
vreden te zijn met alle antwoorden. Zij wilden weten
waarom die ambulance eerst wel door Hilversum mocht
rijden  en daarna plotseling weer niet. Een andere vraag:
waarom konden die fietsers uit Amsterdam niet gewoon
door het dorp rijden, maar moest dat buitenom geschie-
den? En waarom was er ‘een 5-tal’ militairen van het
sportparkterrein weggestuurd? Was er misschien een le-
gerorder geweest waarop de politie zich beriep?
Het college was met de beantwoording snel klaar. Die
ambulance mocht niet door het dorp omdat de betoging
ruimer en groter van opzet was dan eerst gedacht, de fiet-
sers besloten zelf een omweg rond het dorp te maken en
de militairen verlieten uit eigen beweging het terrein.
Men had dit bij de politie gevraagd en die heeft dat be-
vestigd. Dit laatste geloofde niet iedereen. Als je dat aan
de politie ging vragen, aldus een raadslid, was het ant-
woord bij voorbaat wel duidelijk.  
Einde verhaal? Nog niet helemaal. Begin december 1938
werd de zaak pas afgesloten in een raadsvergadering,
maar ook toen werden er nog een paar noten gekraakt.
‘Kleinzielig’ werd in de raad de houding van het college
genoemd. Ook het feit dat de politie met verrekijkers het
veld zou hebben afgespeurd om militairen te ‘spotten’
werd met afkeuring vermeld. Zo ging het nog even ver-
der tot de burgemeester aan het woord kwam. Hij ver-
wees naar het feit dat een vergunning voor die dag was
afgegeven door de verantwoordelijke wethouder, maar
daar voegde hij nog iets merkwaardigs aan toe. 

Katherine Stewart-Murray, gravin  van Atholl ofwel de Rode
Gravin, voerde propaganda voor de Spaanse republiek

Zaans volksblad, 28-5-1938. In totaal gingen vier ambulances naar Spanje



De ‘Commissie Hulp aan Spanje’ werd eind augustus 1936 op-
gericht na een internationale conferentie in Parijs voor hulp aan
het republikeinse Spanje. Het blad De Tribune vermeldde over de
oprichting dat het hier ging om de Nederlandse tak van het in-
ternationale Comité de coordination et d’Information. Kort
daarna kwam een brochure uit waarin de doelstelling van Hulp
aan Spanje werd uitgelegd. Die kwam neer op hulp aan slacht-
offers van de Spaanse burgeroorlog in de brede zin, daarnaast in-
formatie geven over de achtergronden en de betekenis van die
burgeroorlog. Over dit laatste verschilden ook in ons land de me-
ningen. 
Maar er was ook een probleem. Velen, zeker in de SDAP, waren
bang dat ‘Hulp aan Spanje‘ een communistische mantelorgani-
satie was. Niet te ontkennen viel dat de communisten bij de op-
richting een belangrijke en feitelijk ook doorslaggevende rol
hadden gespeeld. Maar tegelijkertijd was het vanaf het begin
steeds de bedoeling om zo
veel mogelijk partijen bij
het initiatief te betrekken.
Hierbij werd vooral geke-
ken naar de sociaal-demo-
craten en hun partij, de
toenmalige SDAP. Dat stre-
ven is niet gelukt. Wel heb-
ben er socialisten (en ook
liberalen en confessione-
len) op persoonlijke titel
meegedaan, maar de opzet
van een brede beweging
die de oprichters voor ogen hadden, is nooit geslaagd. 
Dit nam  niet weg dat ‘Hulp aan Spanje‘ vooral vanaf begin ‘37
succesvol werd. Er werd voor 20.000 gulden aan hulpgoederen
gestuurd, waaronder medische apparatuur, verbandmiddelen
en medicamenten. In totaal 37 artsen en verpleegsters ver-
trokken via deze organisatie naar Spanje en ten slotte werd
daar zelfs een eigen hospitaal opgericht, vooral bedoeld om Ne-
derlandse vrijwilligers te verplegen die meevochten bij de In-
ternationale Brigades.  Verder publiceerde ‘ Hulp aan Spanje‘ in
hoog tempo brochures om begrip te wekken voor de strijd die
de Spaanse republiek tegen Franco en zijn troepen voerde. In
de loop van 1937 werden er steeds meer afdelingen opgezet
om het werk van deze organisatie te ondersteunen. Met als ge-
volg dat in 1938 het aantal vrijwilligers steeg tot 2000. 
Op 12 april ‘38 werd een grote Paasactie in Amsterdam afge-
sloten met een bijeenkomst in de RAI waaraan 4000 mensen
deelnamen. Hier spraken onder meer twee verpleegkundigen
die in Spanje hadden gewerkt. In aansluiting volgde een cam-

pagne voor de aanschaf van ambulances en het verstrekken van
sportartikelen aan Spaanse scholen en tehuizen. Beide campag-
nes werden op hun beurt op 17 juli 1938 afgesloten met een
Landdag op het Hilversumse Sportpark.  In de herfst van dat jaar
werd nog eens voor 45.000 gulden aan hulpgoederen naar

Spanje gestuurd. In de eerste maanden van 1939 volgde
opnieuw een zending met een waarde van 60.000 gul-
den. 
In de winter van 1938-39 werd steeds duidelijker dat de
troepen van Franco de oorlog zouden winnen. Op 11 juni
‘39 vond de laatste vergadering van de Centrale Com-
missie van Hulp aan Spanje plaats. Bestuurslid Sam de
Wolff zei bij die gelegenheid: Wij hebben het democrati-
sche deel van het Nederlandse volk getoond dat het mo-
gelijk is samen te werken, al verschilt men ook op politiek
gebied van mening. Dat klopte, maar niet helemaal. Indi-
vidueel gezien hebben mensen uit allerlei richtingen in-

derdaad meegewerkt om het werk van ’Hulp aan Spanje’ te
ondersteunen. Maar grote organisaties uit andere hoeken, zoals
de SDAP, heeft men nooit echt kunnen meetrekken

Donatiezegel ‘Hulp aan Spanje’

Hulp aan Spanje

De Gooi- en Eemlander, 23-4-1937

Brochure van Cas Oorthuys en Carel Blazer bij de reizende ten-
toonstelling van ‘Hulp aan Spanje’, gestart 1 februari 1937
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Reacties in de pers 

Opvallend is dat het plaatselijke dagblad De Gooi-en Eem-
landermaar een kort bericht plaatst over de grootscheepse
manifestatie in Hilversum. Het feit dat de krant een ka-
tholieke signatuur had, heeft mogelijk daaraan  bijgedra-
gen. Op 18 juli staat vermeld dat de Spanje-dag op het
Sportpark duizenden mensen had getrokken, waardoor de
tribunes al gauw overbezet raakten. Veel aandacht wordt
besteed aan het openingswoord van ds. Van der Heide , die
liet weten dat er een kleine 12.000 gulden bijeen was ge-
bracht voor de ambulances die richting Spanje zouden
gaan. Vervolgens maakt de krant een fout door als derde
spreker prof. Goudriaan10 op te voeren, die in geen enkel
ander verslag wordt genoemd en kennelijk werd verward
met dr. Sajet.
Het volksdagblad en Het Utrechts volksblad doen daaren-
tegen minutieus verslag.
Het volksdagblad, een com-
munistische krant, pakt op
18 juli breed uit met drie re-
portages. De bespreking van
de krachtige rede van prof.
Van Gelderen heeft als kop:
Onze plaats is in het front
tegen het wereld-offensief
van het fascisme. Elders in
de krant staat in een repor-
tage van de Prachtig ge-
slaagde Spanje-dag te
Hilversum, dat ondanks
twijfelachtig weer de toe-
loop vanuit Amsterdam zo groot was dat er niet kon wor-
den volstaan met 1 extra-trein, maar er nog een volgtrein
ingezet moest worden. 
Na het openingswoord had de jeugd uit Blaricum vanaf 11
uur een optocht over het terrein gemaakt met de ambu-
lancewagen voorop. Een ontroerend gezicht, maar tevens
een verblijdend teken van bewuste deelname der jeugd in
de strijd tegen het fascisme.Vervolgens had Lie Heijnen in
haar toespraak aandacht gevraagd voor het Spaanse kin-
dertehuis in Picana, dat door ’ Hulp voor Spanje’ werd ge-
steund. Twee kleuters boden twee poppen aan. Doodstil is
de duizendkoppige menigte bij dit ontroerend moment. 

Het sportieve middagprogramma was om vijf uur afge-
sloten door Co Dankaart11, die niet zonder ironie de Hilver-
sumse autoriteiten had bedankt voor de nauwlettende
contrôle die gij hebt uitgeoefend op onze derde ambulance-
wagen. Het heeft de aandacht ervoor zeer doen stijgen met
als gevolg dat wij morgen de vierde ambulance-wagen
kunnen bestellen.
In een derde bijdrage besteedt de krant aandacht aan het
jeugdkamp in Blaricum, dat in het weekeinde van 16 op
17 juli bij het Meenthuis van de AJC was gehouden. Reeds
vroeg in de namiddag gaven rijen fietsers op de hoofdwe-
gen, in kampeertenue gekleed, de fietsen versierd met kleu-
rige Spanje-vlaggetjes, een levendige aanblik. Zeventig
legertenten stonden opgesteld langs ‘straten’ met namen
die refereerden aan de Spaanse republiek, zoals de Pasio-
narialaan en President Negrinstraat. ’s Avonds was er een
bonte avond geweest in het openluchttheater met onder
meer een optreden van de conferencier Frans Nienhuis. 
Halverwege de avond had de Hilversumse wethouder
Lopes Dias de jongeren toegesproken. Hij wees de jeugd
op de waarde die de democratie voor haar heeft, waaronder
zij zich nog vrij kan uiten en ongestoord aan haar sociale be-
zittingen kan bouwen. De avond eindigde met de filmver-
toning van Het hart van Spanje: Het was een plechtig
moment, toen het Spaanse volkslied gespeeld werd en de
700 jongeren als een man zwijgend opstonden omgeven
door de nachtelijke stilte en het licht van de maan.

Ook het sociaaldemocratische Utrechts volksbladgaat uit-
gebreid in op het Hilversumse evenement. Grote belang-
stelling voor landdag Hulp aan Spanje, kopt de krant op 18
juli. De stemming heeft onder het minder gunstige weer niet

Ds. Albertinus van der Heide 

Co Dankaart in hotel Barcelona, 1938. Hij was de stu-
wende kracht achter de ‘Commissie Hulp aan Spanje’ 



HHT-EP 2015/1  43

geleden; de redevoeringen, zang en muziek werden met
aandacht beluisterd. 
De Haagse liberale krant Het Vaderland brengt op 19 juli
een kort zakelijk verslag van de dag en de redevoeringen.
Daarentegen plaatst Het volksdagblad op 29 juli opnieuw
een enthousiast berichtje: Gisteren reed door Rotterdam de
vierde ambulance-wagen voor Spanje, die door het Comité
‘Hulp aan Spanje’ werd aangekocht met de winst van de
landdag in Hilversum. Dezelfde krant maakt daags daarop
melding van het resultaat van de ballonnenactie. Ruim dui-
zend kleine ballons, waar een kaartje aan was bevestigd met
naam en adres van het meisje of den jongen, die de ballon
aan de wind prijsgaf, werden opgelaten. In totaal werden
27 kaartjes (sic!) teruggezonden, aldus de krant. Aangezien
die dag een oostenwind had geblazen, kwamen de terug-
zendingen met name uit Duitsland en Enkelen bevatten
opmerkingen van sterke sympathie met hulp aan Spanje.
Waaraan de krant voorzichtig toevoegt dat de lezers wel
zullen begrijpen dat zij onder de gegeven omstandigheden
de namen van de afzenders niet vermeldt.

Op 18 augustus 1938 gaat Het volksdagblad in op het for-
malistische antwoord dat het Hilversumse college gaf op
de vragen van het communistische raadslid B. Lammes, die
zich ergerde aan het bestuurlijk gesteggel rond de Land-
dag. Het redactioneel commentaar liegt er niet om: Deze
beantwoording is zeer merkwaardig. B. en W. van Hilversum
hebben blijkbaar in overleg met de Regering gehandeld. De
Nederlandse regering neemt een houding aan, die de rebel-
lenregering (van gen. Franco, red.) bevoordeelt (…) maar
wenst de hulp aan het wettig gezag door Nederlanders
voortdurend moeilijkheden in de weg te leggen. En B. en W.
van Hilversum weten niets beters te doen dan dit voor de
Nederlandse democratie beschamende standpunt te onder-
steunen.  Twee dagen daarvoor heeft De Telegraaf in haar
commentaar echter partij gekozen voor het Hilversumse
gemeentebestuur dat zich volgens de krant alleen maar
aan het neutrale standpunt van de regering heeft gehou-
den. B en W hebben niet, zooals de vragensteller meent, par-
tij gekozen tegen de wettige regeering van Spanje en er is
geen sprake van eenige vijandelijke handeling tegenover een
bevriende mogendheid.

Utrechts volksblad, 18-7-1938

Het volksdagblad, 30-7-1938 

Het volksdagblad, 18-8-1938
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Volgens Lambooy was die vergunning gegeven omdat
men aanvankelijk dacht dat het om een sportdemonstra-
tie zou gaan. Pas daarna was gebleken dat het een eenzij-
dige actie zou worden voor republikeins Spanje. Een nogal
vreemd antwoord omdat uit geen enkel voorafgaand stuk
naar voren kwam dat Lambooy dit inderdaad dacht. Vanaf
het allereerste begin was de commissie ‘Hulp aan Spanje’
duidelijk geweest: het doel was hulp aan slachtoffers van
de Spaanse Burgeroorlog. Weliswaar bevatte het pro-
gramma van die dag onder meer een voetbal- en hand-
balwedstrijd, maar daarmee werd het (zoals elke partij
kon begrijpen) nog geen sportmanifestatie.

Raadselachtig optreden
Mogelijk was destijds het volgende aan de hand. De be-
trokken wethouder die de vergunning verleende heeft die
waarschijnlijk zonder problemen verstrekt. Wie dit pre-
cies was valt niet goed te achterhalen, maar gezien zijn
rol op dat jeugdkamp in Blaricum valt te denken aan
Lopes Dias (zie kader ‘Reacties in de pers’). Voor een ge-

meentelijk bestuurder was zijn optreden zonder meer cu-
rieus. Want in de meeste gemeenten wilden bestuurders
hun vingers niet branden aan alles wat met Hulp aan
Spanje te maken had. Toen Lambooy eenmaal in de gaten
had wat er op het Sportpark ging gebeuren, moet hij van
de hele zaak erg zijn geschrokken. Misschien wel omdat
de Spaanse burgeroorlog ook in ons land voor grote te-
genstellingen zorgde. In linkse kringen (dat gold vooral
voor de communisten) vreesde men de opkomst van het
fascisme, in de rechtse hoek waren velen bang voor een
Spanje in de greep van het ‘Rode Beest’. Daar kwam nog
bij dat katholieken in heel Europa ontdaan waren door
de wreedheden die werden begaan tegen nonnen en pa-
ters in de eerste maanden van de burgeroorlog. Wat voor
het Vaticaan een van de redenen was om de kant van de
nationalistisch gezinde generaal Franco te kiezen. Dat
Lambooy een katholiek politicus was, speelde mogelijk
eveneens een rol.  Ook al valt dit niet te bewijzen, het ge-
schrijf van de burgemeester naar Den Haag moet van in-
vloed zijn geweest op de relatie tussen Lambooy en Lopes

Het volksdagblad, 19-7-1938
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Dias. De eerste doet alles om de zaak weg te duwen, de
tweede toont zich solidair met ‘Hulp aan Spanje’ door
zijn Blaricumse toespraak. Wat tevens opvalt is dat de
burgemeester met geen woord repte over de slachtoffers
van de burgeroorlog. Toch was daar toen veel over be-

kend. Ten slotte moet Lambooy als voormalig minister
van oorlog, marine (c.q. defensie) enige notie hebben
gehad van de internationale dimensie van het conflict.
Voor een deel blijft zijn optreden hoe dan ook raadsel-
achtig.

NOTEN
1 In WO II zat Alfred Karl Sauer (1901-1944) in het verzet.
Hij werd wegens activiteiten in de verzetsgroep De Waar-
heid in augustus ‘44 bij Utrecht gefusilleerd. In 1955
werd in Hilversum een straat naar hem genoemd. 
2 David Lopes Dias (1884-1942), aanvankelijk als schoen-
maker actief in de Amsterdamse arbeidersbeweging. Van
1919-1940 was hij raadslid en in die periode twee keer
wethouder (1922-23 en 1927-1940). Lopes Dias was so-
ciaal-democraat en fel antifascist. Bij het aantreden van
NSB-burgemeester Von Bönnighausen nam hij ontslag
als wethouder en raadslid. Hij overleed in 1942 in kamp
Mauthausen.  
3 Ds. Albertinus van der Heide (1872-1953), predikant in
Friesland van 1895 tot 1925. Al in 1896 werd hij lid van de
SDAP in een tijd dat er een grote kloof bestond tussen
christendom en socialisme. In 1925 verruilde hij de
preekstoel voor het spreekgestoelte in de Tweede Kamer,
waar hij tot 1937 lid van de SDAP-fractie bleef.
4 Prof. J. (Bob) van Gelderen (1891-1940), econoom in de
SDAP-Tweede Kamerfractie in de laatste jaren voor de
Tweede Wereldoorlog. Hij speelde een belangrijke rol bij
de opstelling van het Plan van de Arbeid. Enkele dagen
na de Duitse inval pleegde Van Gelderen, afkomstig uit
een joods middenstandsmilieu, met zijn vrouw en kin-
deren zelfmoord. 
5 De onderwijzeres Anna Aleida Heijnen (1909- 1990), van
1933-’38 getrouwd met de anarchist en dienstweigeraar
Siert Tillema. In 1936 werd ze voorzitter van ‘Hulp aan
Spanje’, in welke functie ze drie keer het oorlogsgebied
bezocht. Van 1937-1940 was Lie Heijnen voorzitster van
het Wereld Vrouwen Comité tegen oorlog en fascisme en
redactrice van het maandblad Vrouwen. 
6 Benedictus (Beb) Herschel Sajet (1887-1986), sociaal
geëngageerd arts en gemeenteraadslid voor de SDAP in
Amsterdam. Van 1918-20 was hij geneesheer-directeur
van  Sanatorium Zonnestraal in oprichting. Nadat de
bouwplannen werden opgeschort door de crisis in de dia-
mantindustrie zat hij van 1923-1963 ( m.u.v. de  oorlogs-
jaren) in de Amsterdamse raad. Als secretaris van het
medisch comité van ‘Hulp aan Spanje’ bezocht hij diverse
malen Spanje tijdens de Burgeroorlog.
7 Ds. Abraham Rutger Rutgers (1883-1942), jarenlang
overtuigd christen-antimilitarist, maar nadat hij in 1938
met het medisch comité van ‘Hulp aan Spanje’ dat land
had bezocht, kwam hij terug van zijn pacifistisch stand-

punt. In 1940 veroordeelde Rutgers op de kansel het im-
perialisme van de Duitse bezetter. Via strafgevangenis
Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij in Dachau,
waar de 60-jarige Rutgers door drie medegevangenen,
die hij had aangeklaagd wegens corruptie, zo ernstig
werd behandeld dat hij eraan bezweek. 
8 José Maria Semprún Gurrea (1893-1966), politicus,
schrijver en Spaans gezant in Den Haag tijdens de
Spaanse Burgeroorlog. De  katholiek met linkse sympa-
thieën was de vader van de schrijver Jorge Semprún, die
van 1988-1991 minister van cultuur was in Spanje. 
9 Katharine Stewart-Murray (1874-1960), hertogin van 
Atholl,  stond in Engeland bekend als de Rode Gravin. In
1938 gaf ze haar conservatieve zetel in het Britse parle-
ment op uit protest tegen de non-interventiepolitiek van
haar land. Haar boek Searchlight on Spain (1938) was een
van de succesvolste propagandaboeken voor de Spaanse
Republiek. De gravin was met name betrokken bij de
Britse medische hulpcampagnes.  
10 Prof. dr. Jan Goudriaan (1893-1974), hoogleraar be-
drijfseconomie. Hij was SDAP-lid en woonde destijds in
Hilversum. In 1938 werd hij benoemd tot president-di-
recteur van de NS.
11 Co Dankaart (1912-1991), Amsterdamse gemeentear-
beider, in de jaren ‘36-’39 als communist de stuwende
kracht achter de ‘Commissie Hulp aan Spanje’. Hij kon
zich na de oorlog niet verenigen met de lijn-Paul de Groot
en werd uit de CPN gezet.  

BRONNEN
*Staatsblad 11 dec. 1937 besluit Friesland; rapport politie-
commissaris Hilversum, 9 juli 1938; brieven commissie
‘Hulp aan Spanje’ college B&W Hilversum, juli 1938;
brieven; stukken en verslagen college B&W juli-dec.
1938; rapport rechercheur D. Reeden, 18 juli 1938; vra-
gen gemeenteraadslid Lammes, 18 juli 1938; brief minis-
terie van binnenlandse zaken, aug. 1938. (SAGV020, nr.
2885, voorwaarden en raadsvragen t.a.v. landdag comité
‘Hulp aan Spanje’ op Sportpark Hilversum). 
*Koen Vossen, ‘Nederland en de Spaanse burgeroorlog’,
geannoteerde versie van zijn bijdrage aan H. Hermans
(e.a.), Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog, Cer-
vantes Instituut, Utrecht 2006
*Jaap Jan Flinterman, ‘De CPN en de solidariteitsbewe-
ging met de Spaanse republiek in Nederland’ in: Cahiers
over de geschiedenis van de CPN, nr. 10, mei 1985.


